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פרק שלישי: היזהרו מאידו של מרס —
פרוץ המחאה בסוריה

ערב  ממדינות  בכמה  גדולה  אש  שהציתו  לאחר  לסוריה  הגיעו  הערבי״  ״האביב  להבות 
ובראשן תוניסיה, מצרים, לוב ותימן. אלא שבמהלך חודש פברואר ואף בראשית חודש מרס 
סוריה.  על  לפסוח  דווקא  גל המחאה ששטף את העולם הערבי עתיד  כי  היה  נראה   2011
מול  ולהפגנה  המדינה  ברחבי  זעם״  ל״יום  בפייסבוק  סורים  אופוזיציה  אנשי  קריאתם של 
בניין מועצת העם ב־5 בפברואר 2011 לא זכתה להיענות, ורחובות דמשק, כמו גם ערים 

אחרות בסוריה, נותרו ריקים ממפגינים.1 
סיומה  עם   ,2011 בפברואר  ב־16  נמצא  הסורי  המשטר  של  הנינוחות  לתחושת  ביטוי 
של תפילת הצהריים לרגל יום הולדתו של הנביא ֻמחמד במסגד בני אומיה )המסגד האומיי, 
הסורי  הנשיא  אסד.  גם  דמשק שבה השתתף  בלב  אומיה(  גני  ג׳אמע  אל־אמוי,  אל־ג׳אמע 
יצא עם סיומה של התפילה אל קהל המתפללים שהתגודד בחצר המסגד, והתקבל בתשואות 

רמות. רבים בקהל אף מיהרו ללחוץ את ידו ולחבקו בחום.2
בתקשורת הסורית גם דווח על סיורים שקיים אסד עם רעייתו אסמאא׳, באזור הכפרי 
כפרים.  חמישה עשרה  פקד  במהלכו   2011 מרס  בראשית  סוריה  בדרום  סווידא  מחוז  של 
בכולם התקבל, כך על־פי הדיווח, בהתלהבות רבתי בידי התושבים המקומיים. כמה ימים 
התקבל  שם  כשגם  המדינה,  של  במזרחה  חסכה  במחוז  שקיים  סיור  על  דווח  מכן  לאחר 
בהתלהבות בידי התושבים.3 מכאן אפשר להבין את טענתה של סמירה אל־ֻמסאלימה, עורכת 
ביטאון המשטר, ״תשרין״, כי: ״העם הסורי תומך תמיכה מלאה באסד, מכיוון שהוא רואה 

בו משום ערובה אמיתית להבטחת עתידה של המדינה ועתידם של הסורים כולם״.4
פרשנים ועיתונאים הצביעו על השוני המהותי בין המציאות הסורית לזו המצרית:

מאלו . 1 השינוי  בתכלית  שונים  היו  שלה  העדתי  והמבנה  הסורית  החברה  של  פניה 
עדות  בני  על  נמנו  סוריה  של  מתושביה  אחוזים  ל־40  קרוב  המצרית.  החברה  של 
מכלל  אחוזים   12( במדינה  השולטים  העלווית  העדה  בני  כמובן  ובהם  המיעוטים, 
אחוזים(   5( דרוזים  אחוזים(,   13( לעדותיהם  נוצרים  אלו  לצד  אך  האוכלוסייה(. 
וכורדים )10 אחוזים(. כל אלו לא הסתירו את חששם מפני ערעור היציבות במדינה, 
מחירה  שאת  מדם  עקובה  עדות  למלחמת  אף  או  אזרחים  למלחמת  להביא  שעלול 

עלולים לשלם עדות המיעוטים במדינה, בדיוק כפי שקרה בעיראק או בלבנון.
סוריה שוכנת בקרבה גיאוגרפית לאותם מוקדי עימות וחיכוך פעילים במזרח־התיכון. . 2

היא מצויה בשכנות לעיראק וחוותה מקרוב כצופה מעורבת במרחץ הדמים ששטף 

״דפים בפייסבוק קוראים להפגנות בסוריה ב־5 בפברואר״, ממר״י, 31 בינואר 2011.  .1

אל־ג׳זירה, 16, 25 בפברואר 2011; סאנא, דמשק, 16 בפברואר 2011.  .2

על אודות ביקוריו של אסד בסווידא ובחסכה — סאנא, 12, 24 בפברואר 2011.  .3

תשרין )דמשק(, 3 במרס 2011.  .4
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וזה  הפוליטי  הסדר  ומיטוט  ארצות־הברית  חיילי  בידי  כיבושה  לאחר  זו,  מדינה 
והציפו  מעיראק  נמלטו  פליטים  מיליו  מ־2  למעלה  בה.  שהתקיים  החברתי־כלכלי 
את רחובותיה של דמשק ושל ערים אחרות בסוריה, מטילים נטל כבד על הכלכלה 
הסורית. ממערב לסוריה שוכנת לבנון, מדינה הלכודה במעגל בלתי פוסק של אלימות 
עדתית ושל מלחמות אזרחים, האחרונה שבהן השתוללה בה במשך למעלה מעשור 

)1989-1975( והותירה אחריה הרס וחורבן. 
סוריה נמצאה במצב של מלחמה עם ישראל. החשש מפני התלקחות של סיבוב לחימה . 3

מחודש בין שתי המדינות, שימש במשך שנים רבות בבחינת קרדום לחפור בו בעבור 
המשטר הסורי במאמציו לחזק את הלגיטימציה שלו ולגייס בעבורו תמיכה ציבורית 
רחבה, כפי שהעיר הפרשן הסורי עבדאללה חמידי בריאיון שהעניק בראשית פברואר 
בפלסטינים  תמיכה  שעניינן  דמשק  של  המדיניות  ״עמדותיה  לאל־ג׳זירה:   2011
ובמחנה ״ההתנגדות״ )ֻמַקאּומה(, כמו גם עימות מתמיד ומתמשך עם ארצות־הברית, 

עולות בקנה אחד עם הלך הרוח של הרחוב הסורי ועם עמדותיו״.5
סוריה סבלה אמנם משורה ארוכה של בעיות חברתיות וכלכליות קשות, ובכל זאת . 4

המציאות הכלכלית בסוריה לא נתפסה כמשברית כמו זו ששררה במצרים. בחוצות 
דמשק לא נראו תופעות של עוני מחפיר ושל פושטי יד ומחוסרי בית כמו בקהיר. גם 
הבדלי המעמדות בסוריה לא היו כה חריפים, שכן בניגוד למצרים שידעה קרוב ל־40 
מגמה  למרות  ברובה,  נותרה  הסורית  שהכלכלה  הרי  שוק,  וכלכלת  הפרטה  שנות 
כלכלה  ה־20,  המאה  של  ה־90  שנות  בראשית  החל  כלכלית  היפתחות  של  ברורה 
בעלת אוריינטציה סוציאליסטית המצויה ברובה בשליטת הממשלה, וממילא נעדרת 
פערים גדולים בין עשיר לעני. במבט לאחור, התבררו עם זאת הערכות כלכליות אלו 
כהערכות חסר, שכן נטו להתמקד בעיר הגדולה ולהתעלם מן המשבר החברתי־כלכלי 

שפקד את אזורי הכפר והפריפריה לאורך העשור שקדם לפרוץ המהפכה במדינה. 
היפתחות . 5 של  תהליך  עברה  שלא  סגורה,  מדינה  למצרים  בניגוד  נותרה,  סוריה 

וגלובליזציה. לפיכך, החשיפה של הסורים למערב, לדוגמה החשיפה לרשת האינטרנט 
או אף לפייסבוק וליוטיוב, נותרה מוגבלת. שיעור החשיפה לפייסבוק ערב המשבר 
בסוריה כ־1.07 אחוזים, היינו כ־241 אלף משתמשים. היקף זה עתיד היה ״לזנק״ 
בתוך כחצי שנה לכ־4.90 אחוזים — למעלה ממיליון משתמשים. ובכל זאת, מדובר 
זניח ביחס לכ־25 מיליון תושביה של המדינה. ראוי להזכיר כי למרות  היה באחוז 
איפוק,  מידה מסוימת של  גילה  ֻמבארּכ, הרי שזה  הביקורת שהוטחה במשטרו של 
שביחס  ובוודאי  מבית,  במתנגדיו  טיפולו  בדרך  האמור  בכל  רוח  ואורך  סבלנות 
למקובל ולנהוג במדינות ערביות אחרות ובראשן סוריה. יתרה מכך, בצל שקיעתו של 
והתלהטה,  הזירה הפוליטית הפנים־מצרית  הנשיא בעשור האחרון לשלטונו, הלכה 
גם אם לעיתים שלא לרצונו של המשטר, בבחינת הכשרת הקרקע לפרוץ המהפכה 
לראשונה   2005 בספטמבר  לקיים  ֻמבארּכ  אולץ  למשל  כך   .2011 בינואר   25 של 

אל־ג׳זירה, 5 בפברואר 2011.  .5
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המאורגנים  העם  משאלי  תחת  לנשיאות  ישירות  בחירות  מצרים  של  בתולדותיה 
מראש, שבהם אושררה בעבר מועמדותם של נשיאיה של מדינה זו ברוב מפוברק של 
99.99 אחוזים. במצרים גם הוקמו ופעלו שורה ארוכה של גופי אופוזיציה, ואלו גילו 
והגבירו את פעילותם בשנים שקדמו למהפכה. לבסוף, מצרים הייתה עדה  חיוניות 
לאי שקט על רקע חברתי־כלכלי, שמצא את ביטויו בהפגנות ובשביתות של עובדים 

ופועלים, למשל בתעשיית הטקסטיל, בשנים שקדמו לפרוץ ״מהפכת הלוטוס״. 
בכל זה היה כאמור כדי ליצור קרקע נוחה או אף התחלות ראשונות לגל המחאה שפרץ 
במצרים בינואר 2011. לעומת זאת בסוריה הוסיף המשטר לקיים אחיזת יד ברזל אפקטיבית 
אסד  שהלך  שככל  אף  דומה  התנגדות.  או  מחאה  של  כלשהם  גילויים  התיר  ולא  במדינה, 
והתבסס בשלטון, כך גבר והתעצם הדיכוי האלים של מתנגדי המשטר.6 בכך היה, כמובן, 
שורשים  נעדרו  הם  למצרים  בניגוד  שכן  צעדיהם,  את  המשטר  מתנגדי  על  להקשות  כדי 

במרחב הפוליטי והציבורי בסוריה של שלהי העשור הראשון לשלטונו של אסד.7 
העובדה שבראש המשטר הסורי ניצב אדם צעיר )אסד יליד 11 בספטמבר 1965( בניגוד 
למצרים, תוניסיה, לוב ותימן שבהן שלטו נשיאים מבוגרים, לרוב חולים ומתקשים לתפקד 
בראשו.  העומד  ושל  הסורי  המשטר  של  לזכותו  היא  אף  נזקפה  מסביבתם,  מנותקים  ואף 
המחאה,  אש  את  ולשרוד  להוסיף  אסד  של  להצלחתו  שהובילה  אף  אפשר  לאחור  במבט 

המהפכה ומלחמת האזרחים בסוריה.
ששררה   — חברתית־כלכלית  ובעיקר  פוליטית   — זו  ייחודית  במציאות  זאת,  כל  עם 
בסוריה, לא היה די כדי לעצור את התפשטות האש במדינה ולמנוע את הטלטלה העתידה 
של  בסופו  תרמה  זו  ייחודית  מציאות  כי  העובדה  מן  להתעלם  אפשר  אי  בעת,  בה  לבוא. 
יום להצלחתם של המשטר הסורי ושל העומד בראשו לשרוד, ואף לצאת ממלחמת הקיום 

שאליה נקלעו כשידם על העליונה.

 15 במרס 2015 — ההפגנה בשוק אל־חמידיה —
הסנונית המבשרת את בוא ״האביב״

בספרי ההיסטוריה תיזכר ההפגנה בשוק אל־חמידיה, השוק המפורסם בלב העיר העתיקה 
כמה  חלק  נטלו  בהפגנה  בסוריה.  המהפכה  כראשיתה של   ,2011 במרס  ב־15  דמשק8  של 
עשרות משתתפים, שפוזרו במהירות בידי אנשי ביטחון וכמה מהם אף נעצרו. השלטונות 
קונים  של  בהתקהלות  מדובר  כי  ומסרו  ההפגנה,  של  קיומה  דבר  את  הכחישו  הסוריים 

לשלטון  אופוזיציה  של  ואף  ביקורת  של  גילויים  כלפי  אסד  שהפגין  הפתיחות  לאווירת  בניגוד  זאת   .6

בחודשים שלאחר עלייתו לשלטון, תקופה שזכתה בשל כך לכינוי ״האביב של דמשק״.

 Joshua Stacher, Adaptable Autocrats, Regime Power in: Egypt and Syria (Stanford: Stanford  .7

 University Press, 2012); Paul Aarts and Francesco Cavatorta (eds.), Civil Society in Syria
and Iran: Activism in Authoritarian Contexts (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2013).

שוק אל־חמידיה הוקם בתקופת שלטונו של הסולטאן העות׳מאני עבד אל־חמיד הראשון בשנת 1780   .8

לערך ומכאן שמו.
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האופיינית לשוק אל־חמידיה בשעות הערב.9 יומיים לאחר מכן התקיימה הפגנה מול בניין 
משרד הפנים בדמשק. הפעם טענו השלטונות כי מדובר בקטטה שפרצה בין שוטרים, ובין 

קרוביו של עציר פלילי שדרשו את שחרורו מן הכלא.10
הפגנות אלו היו רק חוליה בשרשרת של הפגנות והפרות סדר שהתחוללו בבירה הסורית 
2011 דווח על הפגנה של כמה עשרות נשים  בחודשים פברואר ומרס 2011. ב־1 במרס 
מול בניין משרד הדואר המרכזי בדמשק. המשטר הסורי טען בתגובה כי אין מדובר כלל 
בהפגנה, אלא בהתקהלות של אזרחים שביקשו לקבל את דמי האבטלה שלהם כמדי ראשון 

בחודש.11
לוב,  שגרירות  מול  שהתקיימה  הפגנה  על   2011 בפברואר  ב־24  דווח  לכן  קודם  עוד 
במחאה על צעדי הדיכוי של משטר קד׳אפי נגד המתקוממים במדינה זו. ההפגנה התקיימה 
שלא על דעתו של המשטר בדמשק, שמיהר דווקא להתייצב לצידו של השליט הלובי ולהביע 
המשטר  של  השיקול  לוב.12  של  הפנימיים  בעניינה  זרה  מעורבות  לכל  תקיפה  התנגדות 
בדמשק היה ברור ורמז לו עבד אל־ברי עטואן, עורך עיתון ״אל־ֻקדס אל־ערבי״, אז עדיין 
ידיד נאמן ובן ברית של המשטר הסורי, שהזהיר במאמר שפרסם בעיתונו ב־17 במרס 2011 
דומה  מעורבות  גנרלית לקראת  חזרה  הכול  היא בסך  בלוב  הבין־לאומית  ״המעורבות  כי: 

העלולה להתרחש גם בסוריה״. 
עם זאת, עבד אל־ברי קרא במילים נרגשות לנשיא הסורי לקדם רפורמות במדינה בטרם 
יהיה מאוחר מדי. ״היקף הזעם בסוריה רב יותר מאשר זה לו היו עדות תוניסיה ומצרים, 
שכן היקף האבטלה בסוריה כפול מזה שבמדינות אלו, ובנוסף קיימת בה שחיתות לא תתואר, 
קיפוח חברתי ובעיקר פועלים בה מנגנוני ביטחון ששמע מעשי הדיכוי שלהם יצא למרחוק. 
העם הסורי רעב. הוא רעב ללחם, אך הוא גם רעב לכבוד ולצדק חברתי, לשוויון הזדמנויות 
ולמקומות עבודה.]...[ אני אסיר תודה לסוריה על שהיוותה עבורנו מצודה איתנה, היחידה 
שעוד נותרה ברשותנו, מול התוכניות האמריקניות והישראליות למוטט את האומה הערבית, 
לגזול את משאביה ולשבור את רצון ההתנגדות הפועם בה. אנו מבקשים אפוא לבצר ולחזק 
את סוריה, מצודת ההתנגדות, ולא להחליש אותה, ולכן אנו קוראים למשטר בדמשק לקדם 
רפורמות שכן הן הדרך היחידה לביסוסה ולחיזוקה של המדינה הסורית, והן שתמנענה ממנה 

לקרוס מבית״.13
השלטונות,  בידי  במהירות  ופוזרו  בהיקפן  מצומצמות  היו  דמשק  ברחובות  ההפגנות 
אולם במונחים סוריים מדובר היה בצבר אירועים חסר תקדים כמותו לא ידעה סוריה זה 
עשרות בשנים, ושסופו כאמור פרוץ המהפכה הסורית עצמה. זאת הגם שמקום התרחשותה 
של העלילה והשחקנים העתידים ליטול בה חלק היו שונים בתכלית — לא עוד קומץ של 

אל־ערביה, 15, 16 במרס 2011; אתר האינטרנט all4Syria,ו15 במרס 2011.  .9

אתר האינטרנט all4Syria,ו16, 17 במרס 2011.   .10

אל־חיאת )לונדון(, 2, 4 במרס 2011; אתר אילאף, 4 במרס 2015.  .11

אתר אילאף, 24 בפברואר 2011.  .12

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, 17 במרס 2011.  .13
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אינטלקטואלים ושל פעילים בארגוני החברה האזרחית בבירה דמשק, אלא איכרים ותושבי 
עיירות מחוז באזורי הכפר והפריפריה בכל רחבי המדינה.

יש להודות כי למרות השקט ששרר בסוריה בחודשים הראשונים של 2011, לא התעלם 
המשטר הסורי מהשלכותיו האפשריות של גל המחאה שסחף עימו את העולם הערבי, ופעל 
שנועדו  כלכליים  צעדים  באמצעות שורה של  במדינה  האוכלוסייה  את  ולפייס  לרצות  כדי 
למנוע מגל המחאה להגיע גם לחופיה של סוריה. כך למשל הוכרז בדמשק בסוף ינואר 2011 
על הגדלת הסובסידיה הממשלתית לדלק לחימום לכלל האוכלוסייה בשיעור של 72 אחוזים, 
הגדלת  לטובת  דולר(  מיליון  )כ־350  סוריות(  )לירות  לי׳׳ס  מיליארד   16 הוקצו  ובנוסף 
מכוונתו  בו  חזר  המשטר  כי  דווח  עוד  ולגמלאים.  המדינה  לעובדי  לחימום  לדלק  קצבאות 
אלף  ל־450  סיוע  קרן  והוקמה   ,2008 מאז  אגב,  עודכן,  שלא  החשמל  מחיר  את  להעלות 
 11 החומש  תוכנית  כי  נמסר  במקביל  הגוברת.  באבטלה  למאבק  וצעדים  נזקקות  משפחות 
שעליה שקדה באותה עת הממשלה, עתידה להבטיח יצירת 60 אלף מקומות עבודה מדי שנה. 
לבסוף, במהלך שנועד לקנות את ליבה של האוכלוסייה הכורדית במזרח המדינה, דווח כי 
הממשלה הסורית שוקלת להעניק אזרחות סורית לאותם מבין הכורדים באזור הג׳זירה שהם 
נעדרי אזרחות, או לכל הפחות להוסיפם לרשימת הזכאים לקבל מענקי רווחה מן הממשלה.14 
לא  כי  כורדים, בטענה  ל־170 אלף  אזרחותם של קרוב  מנהלי  נשללה בצעד  ב־1962 
נולדו על אדמתה של סוריה אלא היגרו אליה במהלך השנים מתורכיה או מעיראק. חלקם — 
כ־120 אלף איש — הוגדרו בספר מרשם התושבים כזרים )אג׳אניב( ועוד כ־50 אלף איש 
נמחקו לחלוטין ממרשם התושבים והפכו לחסרי מעמד אזרחי )מכתומין או בידון(. מאז היו 
כורדים אלו, הם וצאצאיהם — המונים כיום על־פי הערכות כשלושת רבעי מיליון נפש — 
חסרי נתינות, דבר ששלל מהם את הזכות ליהנות משירותים סוציאליים ומהטבות שמעניקה 
חובת  ובהן  שונות,  ביטחוניות  מגבלות  עליהם  הוטלו  בנוסף  לתושביה.  הסורית  המדינה 
אזרחות  בעל  שאינו  למי  נישואין  של  מקרה  בכל  הביטחון  מגורמי  אישור  וקבלת  רישום 
סורית, איסור על מתן שמות כורדיים לילדיהם, עבור דרך הגבלות על גידול יונים העשויות 

לשמש כיוני דואר וכלה בחובת קבלת רישיון עבודה למי שעיסוקו הוא שיכפול מפתחות. 
שאלת אזרחותם של מאות אלפי כורדים הפכה אפוא מוקד חיכוך בין המשטר בדמשק 
ב־12  שפרצה  הכורדית  האנתפאדה  ברקע  גם  ועמדה  במדינה,  הכורדית  האוכלוסייה  ובין 
תגרה  בעקבות  שהחלו  בין־עדתיות  במהומות  ושראשיתה  הג׳זירה,  באזור   2004 במרס 
במגרש כדורגל בעיר קמישלי בין אוהדים כורדים של הקבוצה המקומית, קבוצת אל־ג׳האד, 
ובין אוהדים ערביים של הקבוצה האורחת מן העיר דיר אל־זור, קבוצת אל־פותווה. עתה, 
כדי למנוע את הצטרפותם של הכורדים למחאה, העניק כאמור אסד בהינף קולמוס למאות 
אלפי כורדים אזרחות סורית, ובנוסף הסיר רבות מן המגבלות הביטחוניות שהוטלו עליהם.15

סאנא, 29 בינואר, 3 בפברואר 2011; גם אל־וטן )דמשק(, 3 בפברואר 2011; אל־חיאת )לונדון(, 4   .14

בבפברואר 2011.

 Jordi Tejel, — סאנא, 21 באפריל אל־חיאת )לונדון(, 25 באפריל 2011. אודות האיתפאדה הכורדית  .15

Syria׳s Kurds, History, Politics and Society (New York: Routledge, 2009), pp. 16־.
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פרוץ המחאה — 18 במרס 2011 — ״יום שישי של הכבוד״

ביום שישי 18 במרס 2011, שזכה לכינוי ״יום שישי של הכבוד״, פרצה האש ואחזה עד 
מהרה בסוריה כולה. עם סיומן של תפילות יום השישי במסגדים פרצו הפגנות בכמה ערים 
במדינה, ובהן ַחָמאה, ָחלָּב ובניאס. במהלכן של ההפגנות הושמעו קריאות לחירות )חוריה(, 
הגם שהמפגינים נמנעו בשלב זה מלקרוא להפלת המשטר )אסקאט אל־ניזאם(. הפגנה גדולה 
התקיימה גם בדרעא בסמוך למסגד הראשי בעיר, עומר בן אל־וליד, ובה נטלו חלק כמה 
ואף  יצאה עד מהרה מכלל שליטה, כשהמפגינים החלו לתקוף  זו  אלפי משתתפים. הפגנה 
להעלות באש מבני ציבור וממשל ובהם גם את משרדי מושל המחוז ואת בניין סניף מפלגת 
המפגינים  מן  שניים  נהרגו  מולם  שיצאו  הביטחון  כוחות  עם  בהתנגשויות  בעיר.  הבעת׳ 
ולמחרת היום נהרגו עוד שלושה מפגינים במהלך מסעות ההלוויה של הרוגי היום הראשון 

להפגנות.
והדחקה.  הכחשה  של  תגובה  הייתה  האירועים  לפרוץ  הסורי  המשטר  של  תגובתו 
התקשורת הסורית מיהרה להכחיש את הדיווחים בתקשורת הערבית והזרה אודות הפגנות 
והפרות סדר שאירעו ברחבי המדינה, ודיווחה על ״התקהלויות שקטות של אזרחים עם סיום 
התפילה בכמה ערים במדינה, התקהלויות שהתפזרו עד מהרה״. מאוחר יותר נוכח ההסלמה 
בדרעא כבר הודתה דמשק כי: ״חמושים תקפו עמדה צבאית, ובמהלך חילופי האש שפרצו 
במקום נפלו כמה חללים״. ואולם, השלטונות הסוריים מיהרו לטעון כי מאחורי האירועים 
האלימים בדרעא עומדים ״מסתננים״ )מונדסין(, שבאו מחוץ לסוריה כדי להצית בה את אש 

מלחמת אחים )ִפתנה(״.
בראשית מרס 2011 נעצרו בעיר 15 ילדים בני עשרה שציירו גרפיטי בגנות המשטר על 
קירות בית ספר מקומי, יש להניח בהשראת ״האביב הערבי״ שהיה מצוי אז בעיצומו בכמה 
העצורים  הילדים  את  לשחרר  לשלטונות  וקרובים  משפחה  בני  של  פניות  ערב.  ממדינות 
נענו תחילה בשלילה, ומששוחררו לבסוף התברר כי עונו במהלך מאסרם. בעיר אף נפוצה 
השמועה כי ראש ענף הביטחון הפוליטי )אל־אמן אל־סיאסי( בדרעא, עמיד )מקביל לדרגת 
אל״ם( עאטף נג׳יב, התריס בפני בני משפחות הילדים שבאו אליו בלווית נכבדיה של דרעא 
עוד ברשותי, שלחתי  נמצאים  אינם  מכיוון שילדיכם  לבקש את שחרורם: ״שובו לבתיכם 
אותם לדמשק. מוטב שתשכחו מהם ותביאו אחרים במקומם״. הילדים שוחררו כאמור בסופו 
את  להסביר  כדי  היה  המעצר  בבית  זכו  לו  וביחס  מעצרם  שבעצם  אפשר  אבל  דבר,  של 

עוצמת הרגשות בהפגנה בדרעא ב־18 במרס 16.2011

ניסיונות פיוס של המשטר

בעקבות ההפגנות האלימות בדרעא ובמאמץ להרגיע את הרוחות ולהכיל את המחאה, הוכרז 
בדמשק ב־19 במרס על הקמת ועדה שמטרתה לחקור את האירועים בעיר. בנוסף נשלחה 

19 במרס  אל־ג׳זירה 18,   ;185-172 2013(, עמ׳  המרד בסוריה )תל־אביב: עם עובד,  פואד עג׳מי,   .16

2011; סאנא, 19 במרס 2011.
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מן הבירה הסורית משלחת שנועדה לפייס את תושבי דרעא וסביבתה. על חברי המשלחת 
נמנו כמה מבני העיר והמחוז שנמנו אז על צמרת המשטר הסורי, ובהם השר לשלטון מקומי 
ֻאסאמה עדי, וסגן שר החוץ ַפיצל אל־ִמקדאד — שניהם בני משפחות בולטות בעיר. אליהם 
הצטרף רוסתום ע׳זאלה, איש מחלקת הביטחון הצבאי, אחד ממנגנוני הביטחון מטילי האימה 

של סוריה, בן העיירה ח׳ירבת ע׳זאלה שמצפון לדרעא.17
דוברי המשטר מיהרו גם לאמץ אל חיקם את המפגינים, להבדיל מן ״המסתננים״, חורשי 
לייחס  ולהביע הבנה למניעיהם, תוך שהם מפחיתים מן המשמעות שיש  והמזימות  הרעות 
למשל  כך  וכלכלה.  חברה  לשאלות  המוגבלת  מחאה  לכדי  אותה  מצמצמים  ואף  להפגנות 
אוזן  ״להטות  הסורית  לממשלה  שעבאן,  בוַת׳ינה  מדיניים,  לעניינים  הנשיא  יועצת  קראה 
בניגוד  נעשה  במפגינים  הירי  כי  טענה  בנוסף  המדינה״.  אזרחי  של  הלגיטימיות  לדרישות 

להנחיות מפורשות שמסר הנשיא הסורי לכוחות הביטחון.18 
 :2011 במרס  ב־20  כתבה  אל־ֻמסאלימה,  סמירה  ״תשרין״,  המשטר,  ביטאון  עורכת 
״הדרישות שהועלו בידי התושבים במחוזות השונים במדינה לרפורמות, מבטאות משאלת 
לב של כלל אזרחיה של סוריה, ובראש ובראשונה של הנשיא אסד בעצמו״. ֻמסאלימה תבעה 
עם זאת להבחין: ״בין הרצון ברפורמות ובין המזימות של אותם אלו האורבים לפיתחה של 
ומוכנה  סדורה  תוכנית  על־פי  לתהום  אותה  לגרור  ומבקשים  בסוריה,  והביטחון  היציבות 
מראש״.19 את השורה התחתונה סיפק עורכו של העיתון הבירותי ״אל־אח׳באר״, אבראהים 
כתב  אל־אמין  חזבאללה.  של  אמונו  וכאיש  הסורי  למשטר  בקרבתו  ידוע  שהיה  אל־אמין, 
ב־22 במרס 2011, כי ההבדל בין אותן מדינות שבהן התקוממו העמים נגד המשטר השולט 
בהם, ובין הנעשה בסוריה הוא: ״שהעם הסורי אינו שונא את נשיאו, ואינו מעוניין בהפלת 

המשטר בדמשק״.20
ההפגנות שפרצו בכמה מעריה של סוריה ב־18 במרס 2011 הסתיימו בערבו של יום. 
זאת, למעט דרעא שבה נמשכו המהומות אף אל יתר ימי השבוע. ואולם, לאחר שבוע של 
רגיעה שבו המהומות בסוריה והתחדשו בעקבות תפילות יום השישי של 25 במרס 2011, 
שלו העניקו המפגינים את הכינוי ״יום שישי של העוז״ )גֻ׳מעת אל־עזה(. לצד דרעא שנותרה 
במריה, שבו ופרצו הפגנות גם בערים ַחָמאה וחֹמץ, ואף הפעם נפלו קורבנות מבין המפגינים 

בעת שכוחות הביטחון הסוריים יצאו לפזרם.
נוכח הימשכות ההפגנות מיהר המשטר לאמץ שורה של צעדים כלכליים שנועדו לפייס 
 40 מס׳  צו   2011 במרס  ב־25  פורסם  למשל  כך  במדינה.  הסוערות  הרוחות  את  ולהרגיע 
לשנת 2011, שעניינו העלאת משכורות כללית במדינה בהיקף של עד כ־30 אחוזים לבעלי 
הסורית  הלירה  שער  לפי  דולר,  )כ־200  לי״ס  אלפים  מעשרות  הנמוכה  חודשית  ההכנסה 
באותה העת(. ב־24 במאי 2011 נמסר על הורדת מחיר המזוט )המשמש את מרביתה של 
האוכלוסייה לחימום במהלך תקופת החורף( מ־20 לי״ס ל־15 לי״ס לליטר וכן הוחלט על 

סאנא, 19 במרס 2011; אל־ג׳זירה, 19 במרס 2011.  .17

רויטרס, 31 במרס 2011; גם סאנא, 31 במרס 2011.  .18

תשרין )דמשק(, 20 במרס 2011.  .19

אל־אח׳באר )בירות(, 22 במרס 2011.  .20



פרק שלישי

64

מתן הקלות בחישוב ציוני הגמר של תלמידים במוסדות להשכלה, באופן שהוסיף לכל תלמיד 
כמה נקודות לציונו הסופי. במקביל נמסר על השבתן לעבודה של מורות שסירבו להסיר את 
אגב,  המדינה.  ברחבי  הספר  בבתי  הלימוד  מכיתות  הורחקו  כך  ובשל  שלהן,  ראש  כיסוי 
בימים  מן המפגינים  הייתה אחת הדרישות שאותן העלו כמה  מורות אלו לעבודתן  השבת 
על  הודעה  הייתה  במדינה,  הדת  לאנשי  נוספת  מחווה  במדינה.  המחאה  לפרוץ  הראשונים 
סגירתו של הקזינו שנפתח בסמוך לשדה התעופה הבין־לאומי של דמשק שנה קודם לכן, 

ושפתיחתו עוררה ביקורת חריפה מצד אנשי דת רבים.21
בצעד נוסף שנועד לכאורה לפייס את החוגים הדתיים במדינה הכריז המשטר ביוני 2011 
על חנינה כללית, במסגרתה שוחררו עצורים מכלא ַצידאניא שבקרבת דמשק שנעצרו בגין 
פעילות  וחלקה  לרצון השלטונות  דתית שלא  פעילות של הטפה  פעילות אסלאמית, חלקה 
מחאה שכוונה נגד המשטר הסורי. האסירים המשוחררים הפכו לאחר שחרורם לכוח מניע 
לידיהן את הובלת המאבק  אותן קבוצות אסלאמיות חמושות, שנטלו  ומוביל בהקמתן של 

המזוין בסוריה. 
לימים היו שהאשימו את המשטר בדמשק כי העניק חנינה לאותם עצורים בכוונת מכוון 
כדי להחליש את מתנגדיו, לזרוע פיצול ופילוג בקרבם ואף להכתים את המהפכה שפרצה 
נגדו בצבעים של קיצוניות אסלאמית, ובכך להרחיק ממנה רבים מתומכיה. אסד מיהר לדחות 
RTP אף קבע:  2016 לערוץ הטלוויזיה הפורטוגזי  זו ובריאיון שהעניק בנובמבר  האשמה 
״כל אחד מאיתנו שהוא בעל ניסיון יודע שאין זה חכם להשתמש בג׳האדיסטים כדי לפגוע 
באופוזיציה, שהרי למדנו על בשרנו עוד בשנות ה־80 של המאה הקודמת שג׳האדיסטים אלו 
הם כמו עקרב שטעות נוראית תהיה להחזיקו בכיסך כקלף מיקוח. לבד מכך, האם אפשר 
בכלל להעלות על הדעת שנשיא המדינה יזמין מישהו או יבקש ממישהו להרוג אזרחים, או 

יורה למישהו להרוס את המדינה ולסייע לטרור? ברור שלא״.22

שורשי המחאה — מחאת האיכרים

נטלו בהן  היקפן של ההפגנות בסוריה בשלביה הראשונים של המחאה היה מצומצם שכן 
חלק מאות ולכל היותר אלפי מפגינים, לעומת מאות האלפים והמיליונים שהפגינו בקהיר, 
הדגישו  שאותה  העובדה  הייתה  יותר  שחשוב  מה  במצרים.  נוספות  ובערים  באלכסנדריה 
כתבים, פרשנים וחוקרים, ולפיה בראשית דרכן היו ההפגנות בסוריה מוגבלות לאזורי הכפר 

והפריפריה, ובתחילה אף לדרעא שבדרומה של המדינה ולעיירות ולכפרים שסביב לה.
דרעא היא בירתו של מחוז דרעא )אזור החוראן(, העני והנחשל ביותר מבין מחוזותיה של 
סוריה. מחוז זה סבל משיעורי אבטלה גבוהים, ונפגע קשות מן הבצורת הממושכת שפקדה 
את סוריה לאורך העשור הראשון של המאה ה־21. מדרעא התפשט כזכור גל המחאה אל 
האזור הכפרי שסביב לדמשק, לעמק הפרת ולאזור הג׳זירה וכן למרכז המדינה לערים חֹמץ 

סאנא, 25 במרס, 24 במאי 3 ביוני 2011; תשרין )דמשק(, 25 במאי 2011; אל־חיאת )לונדון(, 4 ביוני   .21

.2011

סאנא, 22 נובמבר 2016.  .22
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של  פאתיה  אל  להן.  שסביב  הכפרי  ולמרחב  אל־ווסטא(  אל־מודון  הביניים  )ערי  וַחָמאה 
הבירה דמשק על מיליוני תושביה הגיע גל ההפגנות רק כמה שבועות מאוחר יותר, ואילו 
אל העיר עצמה כמו גם לָחלָּב, העיר השנייה בגודלה במדינה והמרכז הכלכלי החשוב של 

סוריה, הגיעה אש המחאה והמרי רק כשנה וחצי לאחר מכן ביולי 2012.
אלא שדווקא אזורי הכפר והפריפריה בסוריה הן שהיוו את מעוז, ושמא את מקור כוחם 
של מפלגת הבעת׳ ושל משטר הבעת׳. דרעא, אותה עיר מאובקת בדרום המדינה, הייתה עיר 
וקודם  הנשיא  כסגן  בסוריה  פארוק אל־שרע, ששימש בעת שפרצו המהומות  הולדתו של 
לכן ובמשך כשני עשורים, כשר החוץ של סוריה ופניה של מדינה זו לעולם הרחב. מן העיר 
ַפיצל אל־ִמקדאד, סגן שר החוץ הסורי. בעיירה אל־תל שבאזור הכפרי של  דרעא בא גם 
דמשק, שאף היא הייתה מחלוצת ההפגנות במדינה, נולד עבדאללה אל־אחמר ששימש עוזר 
וטקסית לשני בחשיבותו לאסד  פורמלית  מזכ״ל מפלגת הבעת׳ — תפקיד הנחשב מבחינה 
בהיררכיה המפלגתית והמדינית בסוריה. ולבסוף, העיירה אל־רסתאן שבסמוך לחֹמץ, שבה 
ניפצו המפגינים בראשית אפריל 2011 את פסלו של חאפט׳ אל־אסד, הייתה עיירת הולדתה 
טלאס  ֻמצטפא  הסורי.23  הבעת׳  במשטר  מפתח  תפקידי  מילאו  שבניה  טלאס,  משפחת  של 
שימש במשך כשלושה עשורים כשר הגנה, והיה ידוע בקרבתו האישית לאסד האב, ואילו 
בדיוויזית  חטיבה  כמפקד  ושימש  אסד  של  ממקורביו  כאחד  מוכר  היה  טלאס,  מנאף  הבן, 
משמר הרפובליקה — כוח עלית שתפקידו להגן על המשטר. בן נוסף של משפחה זו, פיראס 

טלאס, היה איש עסקים עשיר שחי בדמשק.24
משטר  אמנם  היה  מאביו  אסד  שירש  הסורי  הבעת׳  משטר  כי  ולהזכיר  לשוב  ראוי 
אישי שסבב את חאפט׳ אל־אסד שהנהיג אותו במשך שנים ארוכות. אסד האב היה עמוד 
בעת,  בה  היריבים.  ולעיתים  השונים  למרכיביו  מלכד  דבק  שימש  ואף  זה,  למשטר  תווך 
בו  שמילאו  המרכזי  התפקיד  בשל  שבטי,  אף  או  משפחתי  משטר  גם  הסורי  המשטר  היה 
בני משפחת אסד, כמו גם בני שבטו — שבט הכולבייה. ולבסוף, משטר זה היה גם משטר 
עדתי בשל הישענותו על תמיכתם של בני העדה העלווית. עדה זו היוותה בו מרכיב חשוב, 

ולמעשה גורם המחשק בכוח עוצמתו את יתר מרכיביו של המשטר.
ופוליטי שהתחולל  מובהק של מהפך חברתי  תוצר  היה משטר הבעת׳  דבר  בסופו של 
בסוריה בעקבות מהפכת הבעת׳. ככזה הוא היטיב לשקף את הסדר החברתי־כלכלי והפוליטי 
הפירמידה  להיפוך  הבעת׳  מהפכת  הביאה  כזכור,  זו.  מהפכה  בעקבות  במדינה  שנכון 
של  מקומה  את  אז.  עד  בסוריה  שהתקיים  החברתי־כלכלי  הסדר  אף  ולמעשה  השלטונית, 
מאות  מזה  והכלכלה  החברה  ובחיי  הפוליטיים  בחיים  ששלטה  הסונית  העירונית  האליטה 
מגזרים  מקרב  שבאו  עולים  וחברתיים  פוליטיים  כוחות  של  קואליציה  החליפה  בשנים, 

 Hanna Batatu, Syria׳s Peasantry, the Descendants of its :Lesser Rural Notables, and Their  .23

באל־ האירועים  אודות   .Politics (Princeton, New Jersey 1999, Princeton University Press)
רסתאן — אל־ג׳זירה, 3, 5 באפריל 2011.

 Eyal Zisser, ״Can Assad׳s Syria Survive Revolution?״, Middle East Quarterly, עוד בעניין זה  .24

21־Vol. 20 (Spring 2013), pp. 13; גם אל־ערביה, 15 ביולי 2012; ״המשבר בסוריה״, הארץ )תל־
אביב(, 22 ביולי 2012.
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הסדר  במרכזו של  מעתה  זו שעמדה  כוחות  קואליצית  הסורית.  בחברה  ומקופחים  דחויים 
החדש בסוריה, כללה את הגורמים הבאים: 

במרכזה היו מצויים בני העדה העלווית, ולכל הפחות אותו חלק מהם שחבר למשפחת  	
אסד. אלו היו בה גורם דומיננטי, המבטיח בכוח עוצמתו ויתרונו היחסי על שותפיו, 

את לכידותה והמשך קיומה. 

שותף בכיר בקואליציה זו היו בני העדה הסונית שמוצאם מן האזורים הכפריים ואזורי  	
הפריפריה. עדות ברורה לכוחו ולחשיבותו של מגזר זה במשטר הסורי הייתה העובדה, 
לאורך  נמנתה  לעין,  הגלויה  זו  לפחות  הסורית,  הפוליטית  הצמרת  של  מרביתה  כי 

המחצית השנייה של המאה ה־20 על בניו. 

נוצרים,  	 בסוריה:  האחרות  המיעוטים  עדות  בני  היו  זו  לקואליציה  נוספים  שותפים 
בסוריה  העלווית  בדומיננטיות  רבות  שנים  במשך  ראו  הללו  ואסמאעילים.  דרוזים 

משום ערובה להבטחת מעמדם, או אף ביטחונם האישי והכלכלי. 

שכשותפה  	 הגם  השלטת,  בקואליציה  נוספת  קבוצה  השתלבה  ומדורג  איטי  בתהליך 
את  לקטוף  שהשכילה  בדמשק,  בעיקר  הסונית,  הכלכלית  באליטה  מדובר  זוטרה. 
פירותיה של מדיניות הפתיחות הכלכלית ואף הפוליטית, שאימץ משטרו של אסד מאז 

נובמבר 1970, וביתר שאת מאז ראשית שנות ה־25.90 
מערך כוחות זה העניק אפוא למשטר הסורי את תמיכתו מראשית הדרך, ובמשך השנים 
הבעת׳  משטר  לשלטון  כי  ההכרה  הפחות  ולכל  זו,  תמיכה  יריביו.  נגד  שניהל  במאבקים 
בהנהגתה של שושלת אסד אין כל אלטרנטיבה בנמצא, ניכרה למשל במהלך שנות המרד 
הערים  מן  לכמה  המרד  הוגבל  שבמהלכן   ,1982-1976 השנים  בין  במשטר,  האסלאמי 
שבאזורי  שעה  ַחָמאה,  גם  מכן  ולאחר  וסביבותיה  ָחלָּב  בתחילה  המדינה,  בצפון  הגדולות 

הכפר והפריפריה, ואגב גם בבירה דמשק, נשמר השקט.26
של  בסוריה  המפה  את  ולמעשה  החברתית,  המציאות  את  אפוא  שיקף  הסורי  המשטר 
אותן  במהלך  במדינה  לתמורות שהתחוללו  ביטוי  ונתן  ה־20,  המאה  השנייה של  המחצית 
שנים, ועיקרן פריצתם של בני עדות המיעוטים ושל תושבי אזורי הכפר והפריפריה מקרב 
בני העדה הסונית אל מרכז הבמה הפוליטית במדינה. אלא שבעשורים האחרונים של המאה 
ה־20, ובוודאי שמראשית שנות האלפיים, הלכה המציאות הסורית והשתנתה. רבים מבני 
התוצאה  צמרתו.  אל  ואפילו  המשטר  שורות  אל  דרכם  את  עשו  הפריפריה  ואזורי  הכפר 

 Raymond A Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba׳thist Syria,  .25

 Eyal Zisser, עוד   .Army, Party and Peasant (Boulder, Colorado: Westview Press, 1990)
 Decision Making in Asad׳s Syria (Washington: The Washington Institute for Near East
הוצאת  )תל־אביב:  ומדינה  משטר  חגרה  סוריה,  של  פניה  זיסר,  אייל   ;Policy, 1998), pp. 1727־

הקיבוץ המאוחד, 2003(, עמ׳ 78-21. 

אייל   ;Umar F. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley Mizan Press, 1983)  .26

אסלאם  )עורך(,  ליטבק  מאיר  בתוך:  למאבק״  השלמה  בין  בסוריה  המוסלמים  האחים  ״תנועת  זיסר, 

ודמוקרטיה בעולם הערבי )תל־אביב: קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997(.
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הבלתי נמנעת הייתה יצירתו ואף העמקתו של הפער, כדי תהום שאיננה ניתנת עוד לגישור, 
בין המשטר ומפלגת הבעת׳ העומדת מאחוריו ובין דרעא ודומותיה בכל רחביה של סוריה.27

אזורי הכפר והפריפריה בסוריה שהעניקו למפלגת הבעת׳ את תמיכתם במשך השנים, הפנו 
עורף למשטר במרס 2011. אחרי הכול, החברה הסורית עברה במהלך העשורים האחרונים 
שינויים מפליגים. בראש ובראשונה גידול דרמטי של האוכלוסייה — תוצאה של שיעורי ריבוי 
טבעי מן הגבוהים בעולם )3.8-3.5 אחוזים( שנרשמו בשנות ה־70 וה־80 של המאה ה־20. 
בשנות ה־90 ובראשית שנות ה־2000 הואט במעט קצב הריבוי הטבעי ועמד על 2.5 אחוזים. 

אך עדיין מדובר היה בקצב ריבוי טבעי גבוה בהרבה ביחס למדינות ערביות אחרות.
אולם  נפש,  מיליון  כ־6  מנתה   1970 בשנת  אל־אסד  חאפט׳  השתלט  שעליה  סוריה 
ב־2011 כבר נמנו בה קרוב ל־25 מיליון. אחת התוצאות של תהליך זה היה הגידול הדרמטי 
ב־1990  מנתה  זו  גילאים  קבוצת  האוכלוסייה.  כלל  בקרב   24-15 בני  הצעירים,  בשיעור 
כ־2.5 מיליון נפש, בשנת 2000 כבר מנו חבריה של קבוצת גילאים זו כ־3.8 מיליון נפש 
מיליון נפש. פירושו של דבר כי מדי שנה היה על  ואילו ב־2010 הוערך מספרם בכ־4.6 
המדינה הסורית לייצר קרוב ל־400 אלף מקומות עבודה חדשים, אלא שבפועל עלה בידי 

הממשלה הסורית ליצר רק כ־60-40 אלף מקומות עבודה לשנה.28
תוצאה נוספת של הגידול הדרמטי באוכלוסיית המדינה היה תהליך של עיור מואץ שהפך 
את דמשק, ָחלָּב וערים אחרות במדינה למפלצות אורבניות בנות מיליוני תושבים, ברובם 
זאת  נתקלו תחת  הגדולה, אך  והפריפריה שחיפשו את מזלם בעיר  מהגרים מאזורי הכפר 
בקשיים מרובים במאמציהם להשתלב, או לכל הפחות, למצוא את מקומם ולו גם בשוליים 
כי שיעורם של  בנתונים הסטטיסטיים הסוריים מלמד  עיון  העיר.  החיים של  של מערכות 
אחוזים   43 דרך  עבור  ב־1960,  אחוזים  מ־37  עלה  האוכלוסייה  מכלל  הערים  תושבי 
ב־1970, וכלה ב־55 אחוזים בשנת 2000. נוכח העובדה כי הערים התרחבו ובלעו לתוכם 
אזורים כפריים, הנחשבים עדיין לצורכי הסטטיסטיקה הרשמית כמרחבים כפריים, נראה כי 
משקלה של האוכלוסייה העירונית בסוריה היה גדול הרבה יותר. למותר לציין כי המשטר 
הסורי התקשה להתמודד עם גידול מואץ זה באוכלוסייתן של הערים במדינה, ובמיוחד עם 

צמיחתם של רובעי עוני סביב למרכזים העירוניים. 
מחקר שפורסם במאי 2002 אודות דמשק גילה כי בבירה הסורית, וליתר דיוק ״בדמשק 
רבתי״ התגוררו 5.5 מיליון נפש לעומת 528,862 נפש שגרו בה ב־1960. מבין 5.5 מיליון 
תושביה של העיר, 3.9 מיליון היו מהגרים מאזורי הכפר שהגיעו לעיר, הם ומשפחותיהם, 
בעשורים האחרונים. אין פלא כי תושביהם של רובעי עוני אלו התקשו למצוא את מקומם 

 Eyal Zisser, ״The Renewal of the ׳Struggle for Syria׳: The Rise and Fall of the Ba׳th Party״,  .27

Sharqiyya, Fall 2011, pp. 2129־.
 Onn Winckler, Demographic Developments and Population Policies in Ba׳thist Syria  .28

מג׳לס  ריא׳אסת  אל־סוריה,  אל־ערביה  אל־ג׳מהוריה   ;(Brighton: Sussex academic Press, 1999)
אל־ווזראא׳, אל־מכתב אל־מרכזי לל־אחצאא׳, אל־מג׳מועה אל־אחצאא׳יה, לסנת 2000, עמ׳ 59—60; 

המרכזית  הלשכה  הממשלה,  ראש  משרד  הסורית,  הערבית  )הרפובליקה   60-54 עמ׳   ,2004 לסנת 

לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לשנת 2004(.
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ועוד.  והרווחה  במעגלי החיים במדינה — מעגל העבודה, מערך שירותי החינוך, הבריאות 
כתוצאה מכך, התקשה המשטר לפרוס עליהם את חסותו, או שמא להטיל עליהם את מרותו, 

וממילא לגייסם לתמיכה בו.29
לפרוץ  שקדמו  בעשורים  הסורית  החברה  שחוותה  זה  טבעי  ריבוי  של  התוצאות  אחת 
מדובר  בסוריה.  החיות  העדות השונות  בין  הדמוגרפי  במאזן  שינוי  היה  במדינה,  המהפכה 
״הפיל שבחדר״,  בבחינת  ונותרה  כזו שהייתה  אבל  מעין,  חבויה  ולכאורה  רגישה  בסוגיה 
בשאלה  דיון  כל  זו.  במדינה  להתרחש  ושעתיד  שמתרחש  שהתרחש,  כל  אודות  דיון  בכל 
העדתית בסוריה התבסס על נתונים דמוגרפיים )מבנה החברה הסורית והחלוקה בין העדות 
העצמאות  לימי  הפחות  ולכל  הצרפתי,  המנדט  לתקופת  שחזרו  במדינה(  החיות  השונות 
הזהות  בתעודת  העדתי  המוצא  ציון  בוטל  הבעת׳  מהפכת  בעקבות  סוריה.  של  הראשונים 
הפילוח  אודות  ואמינים  מעודכנים  נתונים  בנמצא  אין  ומאז  האוכלוסייה,  מרשם  ובנתוני 
העדתי של האוכלוסייה הסורית. מחקרים שעניינם תולדותיה של סוריה התבססו לרוב על 
נתונים משנות ה־40 וה־50 של המאה ה־20, בהנחה כי אלו נותרו תקפים במשך השנים, 
אלא שבפועל חלו בהם, כמו אגב גם בלבנון השכנה, שינוים דרמטיים שהועצמו עוד יותר 

עם פרוץ המהפכה הסורית במרס 2011. 
בהיעדר נתונים רשמיים כלשהם אודות ההתפתחויות והתהפוכות הדמוגרפיות שהתחוללו 
זו הייתה באמצעות  בקרב כל אחת מן העדות החיות בסוריה, הדרך היחידה לבחון סוגיה 
בחינה של הנתונים הסטטיסטיים בחתך של מחוזות, כלומר בחינה של הנתונים אודות פריסת 
אלו  נתונים  המדינה.  של  ממחוזותיה  אחד  בכל  שלה  הטבעי  הגידול  ושיעורי  האוכלוסייה 
וכן בדוחות אודות מפקדי האוכלוסין שהתקיימו  מופיעים בשנתונים הסטטיסטיים הסורים 
במדינה זו בשנים 1981 ו־2011, ופורסמו כולם בידי הלשכה לסטטיסטיקה )אל־מכתב אל־

מרכזי לל־איח׳צאא׳( של ממשלת סוריה.30
בהקשר זה ראוי לציין כי חלק מן המחוזות בסוריה צבוע בבירור צבע עדתי — למשל 
אל־זור,  דיר  דרעא,  מחוזות  או  דרוזים;  הוא  תושביו  מקרב  מכריע  שרוב  סווידא,  מחוז 
אידליב ואל־רקה, שרוב תושביהם סונים. מחוז טרטוס הוא מחוז שבו נוכחות עלווית ניכרת, 
דוגמת  המחוזות,  ליתר  ובאשר  תושביו.  מקרב  מוחלט  רוב  מהווים  אינם  העלווים  אם  גם 
חֹמץ  ַחָמאה,  והמרחב הכפרי שלה,  ָחלָּב  או מחוז המרחב הכפרי של דמשק,  מחוז דמשק, 
וקונֵיטרה, הרי שרוב התושבים בהם הוא סוני הגם שמתגוררת בהם, בעיקר בָחלָּב ובדמשק, 
אוכלוסיה נוצרית גדולה, או אף, בעיקר בדמשק, חֹמץ וַחָמאה, אוכלוסייה עלווית או שיעית. 
כי אלו אינם מהווים בהכרח את  גדולה, אם  מחוז חסכה הוא מחוז בו אוכלוסייה כורדית 

רובה של האוכלוסייה.

של  הספרים  הוצאת  )תל־אביב:  בשלטון  ראשונות  שנים  אל־אסד,  בשאר  האב,  בשם  זיסר,  אייל   .29

אוניברסיטת תל־אביב, 2007(, עמ׳ 147-145.

 ;Onn Winckler, Demographic Developments and Population Policies in Ba׳thist Syria  .30

השנתונים הסטטיסטיים הסורים אל־ג׳מהוריה אל־ערביה אל־סוריה, ריא׳אסת מג׳לס אל־ווזראא׳, אל־

אל־אחצאא׳יה  אל־מג׳מועה   ,2000 לסנת  אל־אחצאא׳יה  אל־מג׳מועה  לל־אחצאא׳,  אל־מרכזי  מכתב 

לסנת 2004.
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מן הנתונים הדמוגרפיים שפרסמה הלשכה הסורית לסטטיסטיקה עלה כי שיעור הריבוי 
הטבעי הכלל־ארצי בסוריה עמד במשך 30 השנים האחרונות על 2.91 אחוזים, אלא שבחתך 
למחוזות היו קיימים הבדלים משמעותיים בין מחוז למחוז. כך למשל שיעור הריבוי הטבעי 
הגבוה ביותר נרשם במחוז דיר אל־זור — 3.72 אחוזים ולאחריו מחוז דרעא 3.53 אחוזים 

ואחריהם מחוז אל־רקה — 3.38 אחוזים. שלושת אלו הם כאמור מחוזות סונים מובהקים. 
לעומת זאת שיעור הריבוי הטבעי במהלך שנים אלו במחוז טרטוס, שבו נוכחות עלווית 
נוכחות עלווית  בו  ואילו במחוז לאדִ׳קיה הסמוך, שאף  ניכרת, עמד רק על 1.98 אחוזים, 
היה  מובהק  דרוזי  אזור  שהוא  סווידא  במחוז  אף  אחוזים.   2.01 על  עמד  הוא  משמעותית, 
שיעור הריבוי הטבעי נמוך משמעותית ביחס למחוז דרעא השכן. במחוזות מעורבים שאליהם 
היגרו בני העדה העלווית לאחר מהפכת הבעת׳ היה הגידול מתון אף הוא. כך למשל במחוז 
שיעור  עמד  שלה  הכפרי  ובמרחב  דמשק  ובמחוז  אחוזים  ב־2.68  האוכלוסייה  גדלה  חֹמץ 
הריבוי הטבעי על 2.76 אחוזים. יש להניח כי שיעור ריבוי טבעי זה לא היה בהכרח נחלתם 
של בני העדה העלווית שהיגרו אל אזורים אלו, אלא גם ובעיקר של האוכלוסייה הסונית 

המקורית שהתגוררה בהם.31
מכל זה עולה לכאורה כי שיעור הריבוי הטבעי אצל העלווים והדרוזים היה נמוך מזה 
ובהנחה ששיעורי הריבוי הטבעי במחוזות דוגמת טרטוס או  שבקרב האוכלוסייה הסונית, 
לאדִ׳קיה מייצגים את שיעור הריבוי הטבעי הכללי בקרב בני העדה העלווית הרי שמתברר 
כי שיעורם בכלל האוכלוסייה פחת לכ־7 אחוזים ולא עמד על כ־13-12 אחוזים כפי שנהוג 
היה להניח בהתבסס על הנתונים מזמן המנדט הצרפתי. גם שיעורם של הדרוזים פחת לפי 
זה לכ־3 אחוזים בלבד, וכך גם משקלה של האוכלוסייה הנוצרית. בעקבות פרוץ המהפכה 
בקרב  שיעורם  כי  להעריך  אפשר  ולפיכך  המדינה,  מן  מהגרים  הנוצרים  החלו  בסוריה 
האוכלוסייה אף ירד מכ־13 אחוזים לכ־7-6 אחוזים, ואולי אף נמוך מכך. החוקר פבריס 
בלנשה העריך כי בראשית 2011 היה הרכבה הדמוגרפי של האוכלוסייה במדינה כדלהלן: 
 5  — נוצרים  אחוזים;   10  — עלווים  אחוזים;   14  — כורדים  אחוזים;   65  — סונים  ערבים 
אחוזים; דרוזים — 3 אחוזים; שיעים — 1 אחוזים; תורכמאנים — 1 אחוזים; אסמאעילים — 
המיעוטים  כי  הוא  שעיקרה  דרמטית  בהתפתחות  אפוא  מדובר  אחרת  או  כך  אחוזים.32   1
ערב  מנו  לא  הסורי,  המשטר  של  מאחוריו  שניצבה  השלטונית  הקואליציה  בבסיס  שעמדו 
פרוץ המהפכה במדינה כ־40-30 אחוזים מהאוכלוסייה, כפי שנהוג להניח, אלא פחות מחצי. 
כל  מדינת  בסוריה  הרואה  התפיסה  על  תגר  בקריאת  למהפכה  קדמה  שהדמוגרפיה  מכאן 
עדותיה, כמו גם על יכולתו של המשטר הסורי להוסיף ולשרוד לאורך זמן על יסוד תמיכתה 

של אותה ״קואליציה גדולה״ שעמדה בבסיס עלייתו לשלטון.
ראוי לשוב ולהזכיר כי לאורך המחצית השנייה של העשור הראשון של שנות האלפיים, 
חוותה סוריה בצורת מן הקשות שידעה מעודה. פגיעתה של הבצורת הייתה קשה במיוחד 

אתר החדשות דמאספוסט, 11 ביולי 2012; אל־ספיר )בירות(, 11 באוגוסט 2013.  .31

 Fabrice Balanche, ״How Sectarianism Can Help Explain the Syrian War״, Syria Deeply, 6  .32

 March 2018; Fabrice Balance and Mary Kalbach Horan, Sectarianism in Syria׳s Civil War
(Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 2018).
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החוראן  ואזור  בצפון  הע׳אב  אזור  הג׳זירה,  ואזור  הפרת  עמק  דוגמת  החקלאיים  באזורים 
ובמרכזו דרעא בדרום סוריה. הירידה הדרסטית בהיקף הגידולים החקלאיים והפגיעה במשק 
ולייבא מוצרי  דור, להתחיל  החי במדינה, אילצו את המשטר הסורי, לראשונה מזה שנות 
מזון. לצד זאת ראוי להזכיר גם את השלכותיה של המדיניות הכלכלית של ממשלת סוריה 
שביקשה לשנות את פניה של הכלכלה הסורית ולהעבירה מפסים של כלכלה סוציאליסטית 
ולעודד  העולמית,  לכלכלה  סוריה  את  לפתוח  אחרות,  ובמילים  חברתית״,  שוק  ל״כלכלת 

השקעות זרות, אך גם את פעילות המגזר הפרטי בתוככי המדינה.33
מדיניות זו, שהובלה לאורך המחצית השנייה של העשור האחרון בידי סגן ראש הממשלה 
לעניינים כלכליים עבדאללה אל־דרדרי, כללה צמצום של המעורבות הממשלתית בפעילות 
הכלכלית במדינה, צמצום של הסובסידיות והתמיכות הכלכליות שניתנו למגזרים השונים, 
ובראשם המגזר החקלאי, ובנוסף חשיפה מוגברת לייבוא זול, במיוחד מסין ומתורכיה, שפגע 
בבעלי המלאכה ובתעשיות הקלות המסורתיות. התוצאה הייתה גידול בממדי העוני במדינה, 

לצד צמיחה של מעמד של מתעשרים והרחבת הפערים החברתיים בחברה.
לקו  מתחת  האוכלוסייה,  מכלל  אחוזים  כ־11.4  נפש,  מיליון  ל־2  קרוב  חיו  ב־2004 
הרשמי של ״עוני קיצוני״: אלו שסך הוצאותיהם על צרכים בסיסיים היו נמוכות מ־1,458 
לי״ס )32 דולר( לחודש, ואילו 5.3 מיליון נפש )30 אחוזים( חיו מתחת לקו העוני הרשמי 
שפירושו הוצאה של עד 2,250 לי״ס )49 דולר( לחודש על צרכים בסיסיים.34 שיעורים אלו 
גדלו באופן משמעותי לקראת סוף העשור הראשון של שנות האלפיים, ומדיניות הממשלה 

שעיקרה קיצוץ בסובסידיות רק החריפה מגמה זו.
לאחר  כשנתיים  התלונן  הסורי,  למשטר  באהדתו  שנודע  ״אל־ספיר״,  הבירותי  העיתון 
הפתיחות  מדיניות  ושל  ההפרטה  מדיניות  של  החלקי  ״היישום  כי:  על  המהפכה,  שפרצה 
הכלכלית של עבדאללה אל־דרדרי כלפי המערב, מדינות המפרץ וכלפי תורכיה, היא הסיבה 
לכך שהמשטר הסורי איבד את הבסיס החברתי המסורתי שתמך בו, ובתוך כך את אמונם 
של האיכרים, בעלי המלאכה הזעירים והפועלים שסבלו מן הטלטלה הכלכלית ובמיוחד מן 

הפניה לכיוון של כלכלה נאו ליברלית. 
טלטלה זו היא שהניחה את הבסיס להצלחתם של כוחות הריאקציה שאיבתם לסוריה היא 
מן הידועות, למשוך לצידם חלק מהציבור הסורי, להרעילו ברעל עדתי ולגייס מקרבו חברים 
הניצב בראשה  ועל המשטר הלאומי  סוריה  מי שהגן על  לקבוצות הטרור שאותן הפעילו. 
ופאן־ערבית.  מתקדמת  השקפה  ובעלי  פטריוטים  צעירים  וחייליו,  הסורי  הצבא  קציני  היו 
הללו מקווים כיום כי המאבק שהם מנהלים יביא לתיקון המסלול הכלכלי שבו צעדה סוריה 
ולפיתוח דמוקרטי, לאומי וחברתי של חייה. לצד אלו ראוי להזכיר גם את הבורגנות הלאומית 
בסוריה שניזוקה אף היא מן הפתיחות הכלכלית, ובעיקר מן הפתיחות כלפי תורכיה. יסודות 
אלו — קציני הצבא וחייליו והבורגנות הלאומית — הם אלו שייפגעו, לצד האיכרים, בעלי 
המלאכה הזעירים והפועלים, באם סוריה תשוב לכלכלה ניאו־ליברלית. שהרי הליכה בכיוון 

.EIU (Economist Intelligence Unit), Syria — Country Report, January 2011  .33

 Alan George, Syria, Neither Bread nor Freedom (London, Zed Books, 2003); Syria Comment,  .34

http://www.joshualandis.com/blog.
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שכזה תוביל לצמצום ההשקעות בצבא, תחמיר את בעיות האבטלה ותוריד את רמת החיים 
שממנה נהנה מעמד הביניים בסוריה מאז שנות ה־90 של המאה הקודמת״.35

לסוגיות אלו התייחס בכנות מפתיעה פארוק אל־שרע. בריאיון שהעניק בדצמבר 2012 
המשטר  של  ומקורבו  ״אל־אח׳באר״  העיתון  עורך  אל־אמין,  אבראהים  הלבנוני  לעיתונאי 
הסורי ובעיקר של חזבאללה, מתח אל־שרע ביקורת חריפה על המשטר הסורי שבו כיהן 
כסגן נשיא, על שהוא משתמש בכוח כדי לפתור את המשבר: ״הכרעה צבאית היא אשליה, 
וגם אם יש בכוחה להביא לפיזור ההפגנות הרי שהתוצאה היא כי את מקום המפגינים בדרכי 

שלום יתפסו חמושים״.
באשר למקורות המשבר שאליו נקלעה סוריה הוסיף אל־שרע והסביר כי: ״מאז 1970 
הוקמו בסוריה מוסדות רבים תוך דיאלוג ואף מאבק בין הכוחות שהיו פעילים אז במדינה, 
הלאומית  החזית  גם  מכן,  ולאחר  אל־ת׳ורה(,  )קיאדת  המהפכה  הנהגת  מועצת  דוגמת 
וכן  אל־שעה(,  )מג׳לס  העם  ומועצת  אל־תקדומיה(  אל־וטניה  )אל־ג׳בהה  הפרוגרסיבית 
מוסדות של השלטון המקומי. אלא שמוסדות אלו החלו מתנוונים וכל המאמצים לחדש את 
2000, לא צלחו. מרביתם של מוסדות אלו  פניהם, במיוחד מאז עלה אסד לשלטון בשנת 
פועלים כיום מכוח האינרציה. אפשר להשלים עם מציאות שכזו אם שוררת יציבות ונשמר 
במבט  נהרס.]...[  הכול  מצויים,  אנו  שבו  זה  דוגמת  גדול,  פורץ משבר  אם  אבל  הביטחון. 
לאחור אי אפשר להתעלם או להתכחש לגורמים הכלכליים ולמדיניות המוטעית העומדים 

ביסוד ובבסיס המשבר הנוכחי״.36 
גם אסד עצמו הלין בריאיון שהעניק לביטאון מפלגת השלטון, ״אל־בעת״׳ ב־11 במאי 
2013, על כישלונה של מפלגת הבעת׳ לעמוד בפרץ נוכח המשבר שפקד את סוריה. ״כשפרץ 
המשבר במדינה נשמעו שני הסברים אפשריים באשר לרקע למשבר זה. האחד, כי המפלגה 
של  תוצאה  הוא  המשבר  כי  השני,  ואילו  עימם,  קשר  את  ואיבדה  ההמונים  מן  התרחקה 
התנערות של ההמונים מן המפלגה ונכונותם להינתק ממנה ולצאת נגדה. אבל אין זה נכון 
שההמונים יצאו חוצץ נגד המפלגה. אחרי הכול המאבק המתנהל כיום בסוריה אינו מאבק 
בין עניים ובין עשירים, או בין העמלים ובין בעלי ההון.]...[ בפועל אנו עדים לכך שדווקא 
העמלים, בני הפועלים והאיכרים, הם אלו שמגנים על המדינה.]...[ המאבק המתנהל בסוריה 
הוא אפוא בין הבור וחסר הידע ובין זה שהידע מצוי ברשותו. בין הפטריוט ובין הסוכן הזר. 
בין  הנכון  האיזון  את  מצאנו  לא  שבעבר  להודות  עלינו  זאת  עם  המתון.  ובין  הקיצוני  בין 
המפלגה ובין מוסדות השלטון במדינה. שהרי המפלגה היא שצריכה להתוות את המדיניות 
ואילו על מוסדות השלטון לעסוק בפרטים. השגיאה שלנו הייתה שאנשי המפלגה הסתמכו על 
מוסדות השלטון לצורך שימור הקשרים שלהם עם הפעילים. אלא שהיסטורית, ערוצי הקשר 
של המפלגה עם ההמונים היו באמצעות ארגוני העובדים והאיגודים המקצועיים, באמצעות 
מוסדות של חברה אזרחית וכמובן, באמצעות הקשר הבלתי אמצעי שקיימו בכירי המפלגה 

עם הפעילים בשטח. כל זה השתבש ולכן חשוב מכל הוא שהמפלגה תשוב אל ההמונים״.37

אל־ספיר )בירות(, 17 במאי 2013.  .35

אל־אח׳באר )בירות(, 17 בדצמבר 2012.  .36

אל־בעת׳ )דמשק(, 11 במאי 2013.  .37
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ביטאה  סוריה  רחבי  בכל  שפרצה  המחאה  כי  להדגיש  גם  ראוי  זה  לכל  שמעבר  אלא 
את  גם  אלא  בה,  השולט  המשטר  כלפי  במדינה  רבים  שחשו  העמוק  המיאוס  את  רק  לא 
או  עדתי־דתי  אזורי,  בסיס  על  לרוב  הסורית,  החברה  את  המאפיינים  והפלגנות  הפיצול 
סוציו־אקונומי. פיצול ופלגנות אלו הקשו מאוד על גיבושה של חזית מאוחדת של מתנגדי 
המשטר, שתנהיג ואף שתוביל את גל המחאה שפרץ במדינה. יתרה מכך, בניגוד למצרים 
ולתוניסיה שבהן כוונה המחאה בראש ובראשונה לשליט ולמקורביו, הרי שבסוריה ברור 
היה למן הרגע הראשון כי לא רק גורלו של אסד האיש נמצא על כף המאזניים, אלא מטרתם 
של אלו היא מיטוט הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי המתקיים בסוריה שבחזיתו, ולמעשה 
אף בראשו, בני העדה העלווית ושותפיהם לשלטון בסוריה. בכך היה כמובן כדי להסביר 
מאחוריו,  או  בבסיסו  העומדים  החברתיים  הכוחות  ושל  הסורי  המשטר  של  נחישותו  את 
להבטיח את  למוות — במטרה  או  לחיים  למלחמה — מלחמה  אף  או  למאבק  למענו  לצאת 
וממילא גם את המשך קיומם של הסדר ושל השיטה הפוליטית  המשך קיומו של המשטר 

המתקיימים בסוריה בעשורים האחרונים.

העולם עם פרוץ המהפכה הסורית — הילרי קלינטון:
״אסד הוא איש רפורמות״

ביטוי ברור לקושי ״לקרוא את התמונה״ ולעמוד על היקפה והשלכותיה של המחאה שפרצה 
רפה  תגובה   — במדינה  לאירועים  הבין־לאומית  הקהילה  של  בתגובתה  נמצא  בסוריה, 
ומגומגמת. בעלות בריתה של סוריה, איראן וחזבאללה, מיהרו להתייצב לצידה ואף תורכיה 
הביעה דעתה בזכות שימור היציבות בסוריה, והביעה אמון במנהיגותו של אסד. עמדותיהן 
של רוסיה ושל סין היו אף הן נחרצות בתמיכה במשטר בדמשק ובעומד בראשו. מדינות ערב 
נפנו לעסוק, קל  ולא  ומהפכותיה מבית,  מצידן היו שקועות כל אחת בצרותיה, מצוקותיה 
וחומר לגבש עמדה אחידה, בשאלה הסורית. מדינות המערב, ובראשן ארצות־הברית, נתפסו 
לא מוכנות נוכח גל המחאה ששטף את רחבי המזרח־התיכון, ומצאו עצמן שקועות עד צוואר 
במציאות המשברית שהתהוותה במצרים, לוב, תימן ובחרין. משום כך הן נרתעו מלהתערב 
ולהסתבך בחזית עימות נוספת שסיכויי ההצלחה בה נראו בלתי מבטיחים בעליל. התוצאה 
על  לשבת  בסוריה  למהומות  הראשונים  החודשים  במשך  העדיפו  המערב  הייתה שמדינות 
את  ולהרגיע  לייצב  במאמציו  גיבוי  לאסד  להעניק  ואף  הצד,  מן  במתרחש  ולצפות  הגדר 

הרוחות הסוערות במדינה.38
ביטוי בולט לכך ניתן היה למצוא בריאיון שהעניקה מזכירת המדינה האמריקנית הילרי 
קלינטון, לתוכנית ״מול פני האומה״ של רשת CBS ב־27 במרס 2011, במהלכו הסבירה 
או  במצרים  הנעשה  מן  להשליך  שאין  ומכאן  משלה,  ייחודיות  מדינה  ולכל  אזור  לכל  כי 
בתוניסיה על הנעשה בסוריה. בריאיון, שהוקדש בעיקר לנעשה בלוב ואף במצרים, הוסיפה 

המזרח־ ללימודי  דיין  משה  מרכז  )תל־אביב:  אזרחים  מלחמת  מהפכה,  מחאה,  סוריה,  זיסר,  אייל   .38

התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל־אביב, 2014(, עמ׳ 140-131.
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קלינטון כי ארצות־הברית מגנה את האלימות המופעלת נגד המפגינים בסוריה, אבל הוסיפה 
״יש שם  שם.  לפעול  לארצות־הברית  באופן שמאפשר  התפתחה  לא  בסוריה  המציאות  כי 
מנהיג חדש. רבים מחברי הקונגרס משתי המפלגות שביקרו בסוריה בחודשים האחרונים 
האחרונים  בשבועות  זו  במדינה  שהתחולל  מה  רפורמות.]...[  של  באיש  שמדובר  סבורים 
בהחלט מדאיג, אבל יש הבדל בין השימוש )שעושה קד׳אפי( בחיל האוויר שלו כדי להפציץ 
ערים ולהרוג בבני עמו, ובין שימוש בכוחות משטרה )כפי שקורה בסוריה(, הגם שהשימוש 
בכוח על־ידי )כוחות משטרה אלו( חרג מגדר הסביר ומכפי שהיינו רוצים לראות.]...[ בכל 
האמור בעתידו של )הנשיא( אסד — היינו, האם עליו לזוז הצידה או לא — הרי שעניין זה 

צריך להשאיר בידי בניה של סוריה״.39 
שנה לאחר מכן בפברואר 2012 כשנשאלה קלינטון במהלך שימוע בסנאט האם אסד הוא 
״פושע מלחמה״, השיבה ״אפשר לטעון שהוא עונה להגדרה הזו״, אך הוסיפה כי היא עצמה 
את  ״מגביל  כאלה:  במונחים  שימוש  שכן  כלפיו,  זה  בכינוי  להשתמש  ממהרת  הייתה  לא 
האפשרויות לשכנע מנהיגים )דוגמת אסד( לוותר על תפקידם״. לשאלה האם היא חושבת 
יודעת להגדיר  ייפול היא ענתה כי היא סבורה שכן, אלא שאינה  כי בסופו של דבר אסד 
מי  בה של  זה שדבק  מדימוי  להתנער  קלינטון  ניסתה  לימים  דבר״.40  ״בסופו של  זה  מתי 
המתחוללת  הטרגדיה  נוכח  מעשה  לעשות  ולא  הגדר  על  ידיים  בחיבוק  לשבת  שמעדיפה 
בסוריה, ובריאיון שהעניקה ביוני 2014, כשנתיים לאחר שפרשה מתפקידה ולקראת צאת 
שעל  שגם  אפשר  אך   ,Hard Choices המדינה,  כמזכירת  שירותה  תקופת  אודות  ספרה 
רקע היערכותה למרוץ לנשיאות ארצות־הברית ב־2016, ניסתה לבדל עצמה מהנשיא ברק 

אובמה ואף לגלגל לפתחו את האחריות לחוסר המעש של ארצות־הברית.41 
רק משנקפו השבועות והחודשים והמחאה בסוריה לא רק שלא דעכה אלא אף התגברה 
והתעצמה, החל מתחולל שינוי דרמטי בעמדותיו של הרחוב הערבי והאסלאמי ובעמדותיהן של 
מדינות ערב, כמו גם בעמדותיה של הקהילה הבין־לאומית ביחס לנעשה בסוריה. שינוי זה היה 
נעוץ ראשית דבר בהערכה הגוברת כי סופו של המשטר הסורי לקרוס, כפי שקרה למשטר 
התוניסאי ולזה המצרי ואף הלובי, אך גם בחשיפה לדיכוי הברוטלי והאלים והרג המפגינים 

בעשרותיהם מדי יום, אליהם נחשף העולם בדיווחי העיתונות שהגיעו ממרחביה של סוריה.

30 במרס 2011 — אסד נואם לאומה — ״הנאום שאותו לא נשא״

ב־30 במרס 2011, כשבועיים לאחר פרוץ המהומות בארצו, נשא אסד נאום ראשון לאומה 
את  לשאת  והעדיף  ישירות  עמו  לבני  מלפנות  נמנע  הוא  זאת,  עם  במדינה.  המצב  אודות 
פנים בהרבה בעבורו. בדבריו הביע את צערו  ומאיר  ידידותי  נאומו במועצת העם, מרחב 

 Interview With Bob Schieffer ,ו27 במרס 2011; אתר מחלקת המדינה האמריקנית,CBS אתר רשת  .39

of CBS׳s Face the Nation, 27 March 2011.
רויטרס, 28 בפברואר 2012.  .40

 Hillary Rodham Clinton, Hard Choices (New York: Simon and  ;2014 ביולי   15 רויטרס,   .41

Schuster, 2014).



פרק שלישי

74

על מותם של אזרחים במהומות, והבטיח לשקול קידומן של רפורמות. ואולם, בעיקרו של 
דבר נתן ביטוי לאופן בו הוא תופס את האירועים בסוריה — כאוסף של תקריות מקומיות 
המבטאות נרגנות כלפי כישלונותיה של הממשלה בתחומי החברה והכלכלה, אך לצד אלו 
גם תקריות שיד זרה היא העומדת מאחוריהן.42 נאומו של אסד התקבל באכזבה גלויה, שכן 
היה בו ניסיון להדחיק ולהכחיש את שאירע במדינה ונעדר ממנו כל ניסיון אמיתי להתמודד 
עם דרישות המפגינים. אין פלא כי בעקבות הנאום הלכה המחאה והעמיקה, ובנוסף הוחרפו 
המשטר  להפלת  ואצלאח(  )חודַיזה  ורפורמה  מחירות  ההפגנות  במהלך  שהועלו  התביעות 

)אסקאט אל־ניזאם(.
לימים היה אף מי שטען כי בנאום זה החמיץ אסד הזדמנות להרגיע ולשכך את גל המחאה 
שפרץ נגד משטרו. הוא נמנע מלפנות בו למפגינים, ואגב, גם דחה, כך לפי עדויות ממעגל 
ולעומתית,  מתריסה  גישה  אימץ  זאת  תחת  בדרעא.  בהם  ולפגוש  לצאת  הצעה  מקורביו, 

השוללת את הלגיטימיות של המחאה נגדו וממילא גמר כנראה אומר לדכאה בכוח.
דיויד לש, שהיה כזכור מבאי ארמונו של אסד ערב פרוץ המהפכה הסורית, ידע לספר 
במטרה  במפגינים  ולפגוש  לצאת  הסורי  לנשיא  הציעו  אסד  של  ממקורביו  כמה  כי  לימים 
לנסות ולפייסם ולהרגיע בכך את הרוחות הסוערות: ״אסד נהנה מפופולריות רחבה בסוריה, 
ואם הוא היה נוקט בצעדים בכיוון הנכון הדברים היו יכולים להשתנות לטובה. כך למשל 
ניתן היה לפצל את שורות האופוזיציה, שהרי אסד ומשטרו נשענו על בסיס תמיכה רחב 
שירותי  שראשי  ״אפשר  אסד,  של  מקורביו  מפי  לש  מוסיף  אבל,  הסורי״.  הציבור  בקרב 
הביטחון שביקשו להחליש ואף לפגוע בתומכי הרפורמה בצמרת המשטר הסורי, ובכך לחזק 
את מעמדם שלהם, באו לאסד והציעו לו לאמץ דרך אחרת, של דיכוי אלים של המפגינים. 
הם אמרו לו: ׳הירגע, שב בצד ותנוח והנח לנו לטפל בעניין׳. הם הניחו שהם לא יזדקקו 

ליותר מכמה שבועות כדי להשיב את המצב בסוריה לקדמותו״.43
יש לקבל עם זאת עדות זו של לש ודומות לה בערבון מוגבל, כחלק מניסיון מתמשך עוד 
מאז עלה אסד לשלטון בסוריה ביוני 2000, וכמובן מאז פרצה המהפכה, להציג את הנשיא 
אביו,  של  מקורביו   — זאבים  של  לעדר  שנקלע  תמים  כשה  תכלת,  שכולה  כטלית  הסורי 
עסקני המפלגה ובכירי המערכת הביטחונית הסורית שהיו, כביכול, אחראים לטעויות שעשה 
המשטר שבראשו עמד אסד במשך השנים, ולקשיים שפקדו אותו כתוצאה מטעויות אלו. כך 
למשל יוחסו לאישים אלו, ולא לאסד, מהלכים כוחניים של המשטר נגד מבקשי הרפורמות 
במהלכו של ״האביב של דמשק״, כמו גם מדיניותה המתריסה של דמשק מול ארצות־הברית 
וישראל והידוק הקשרים עם איראן ועם חזבאללה, שהעלו את סוריה על נתיב של עימות 
עולות בקנה אחד עם העובדה שאסד  אינן  ג׳ורג׳ בוש. אלא שטענות אלו  עם ממשלו של 
הפך בתוך שנים בודדות למן עלייתו לשלטון לבעל הדעה והדבר בסוריה, ריכז בידיו את 
סמכויות השלטון וההכרעה, והוא שקיבל ככל הנראה את אותן החלטות חשובות וגורליות, 

בין אם בתחומי מדיניות החוץ ובין אם, ובעצם בעיקר, בתחומי מדיניות הפנים והחברה.

סאנא, 30 במרס 2011.  .42

.David W. Lesch, ״Assad׳s Fateful Choice״, Syria Comment, 9 April 2016  .43
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הצמרת  בקרב  דעות  חילוקי  נתגלעו  ולפיהם  דיווחים  נפוצו  בסוריה  המשבר  בתחילת 
וכי  בהתקוממות,  לטיפול  הדרכים  בדבר  המדינית,  הצמרת  ובין  בינה  אף  ואולי  הצבאית, 
המשטר.  בידי  לעשות  שהתבקש  כפי  המתקוממים  נגד  כוח  מלהפעיל  ונמנע  היסס  הצבא 
בפועל משהחלה מעורבותו של הצבא בדיכוי המהומות, לא נראה היה כי הצבא מגלה היסוס 
להתייצב לצידה של שושלת אסד נגד אויביה. עם זאת, כאשר הוכרז ב־8 באוגוסט 2011 
על החלפתו של שר ההגנה עלי חביב בדאוד ראג׳חה, היו שניסו לקשר תחלופה זו בביקורת 
חילופי  לאחר  ימים  כמה  המתקוממים.  נגד  צבאי  בכוח  השימוש  על  חביב  כביכול  שמתח 
הגברי בצמרת הצבא הסורי אף נפוצו דיווחים כי חביב נמצא מת בדירתו, ואפשר שחוסל 
בידי המשטר. חביב עצמו מיהר להופיע בו ביום בטלוויזיה הסורית, הזים את את השמועות 
על מותו והסביר כי פרישתו באה על רקע התערערות במצבו הבריאותי, ולבסוף שב והביע 

תמיכה מלאה במשטר הסורי ובעומד בראשו.44

הקמת ממשלה חדשה, ממשלתו של עאדל ספר
את   2011 במרס  ב־27  סוריה  ממשלת  הגישה  העם,  במועצת  אסד  של  לנאומו  קודם  עוד 
הוחלף   2003 מאז  בתפקידו  שכיהן  אל־עטרי,  נאג׳י  היוצא,  הממשלה  ראש  התפטרותה. 
של  הכפרי  המרחב  בן  היה  ספר  החקלאות.  כשר  היוצאת  בממשלה  שכיהן  ספר,  בעאדל 
דמשק, אזור המיושב בבני העדה הסונית שהיווה בעבר, כמו יתר אזורי הכפר והפריפריה 
במדינה, מעוז תמיכה במשטר אך עתה הפך מוקד למחאה נגדו.45 אחד השינויים הבולטים 
המחצית  לאורך  שנחשב  דרדרי,  של  הממשלה  מן  סילוקו  היה  החדשה  הממשלה  בהרכב 
השנייה של העשור הראשון של שנות האלפיים כאדריכלה של מדיניות הפתיחות הכלכלית 
שאימצה סוריה, ושתרמה לשיפור מסוים במצבה הכלכלי של המדינה — שממנו לא נהנתה 
מרביתה של האוכלוסייה. נראה כי אסד היה נכון להקריב את יד ימינו בתחום הכלכלי כדי 
דבר  של  בסופו  נעוץ  בסוריה  שפרץ  המחאה  גל  כי  באמונה  וזאת  המפגינים,  את  לרצות 

במצוקה הכלכלית שאליה נקלעו השכבות הנמוכות בחברה. 
יחד עם דרדרי סולק גם שר האוצר ֻמחמד אל־ֻחסין, אף הוא מעמודי התווך של הצוות 
ניכר  חלק  זאת,  עם  האחרון.  בעשור  בסוריה  הכלכליות  הרפורמות  את  שהוביל  הכלכלי 
עלי  ההגנה,  ושר  אל־ֻמָעלם,  וליד  החוץ  שר  ובראשם  בתפקידם  נשארו  הממשלה  משרי 
באוגוסט  ב־8  הוחלף  טרטוס,  שבמחוז  סאפיתא  מאזור  העלווית  העדה  בן  חביב,  חביב.46 
2011 מטעמים של גיל ובריאות בידי דאוד ראג׳חה, בן העדה היוונית אורתודכסית מדמשק. 
גיסו של הנשיא  לצד מינויו של ראג׳חה לשר ההגנה קודמו סגני הרמטכ״ל, אצף שווכת, 
פהד  תפס  כרמטכ״ל  ראג׳חה  של  מקומו  את  ההגנה.  שר  סגני  לתפקיד  אדנוף  וֻמניר  אסד, 

ג׳אסם פריג׳, בן העדה הסונית ולסגנו מונה עלי איוב, בן העדה העלווית.47

סאנא, 5 באוגוסט 2011, 18, 19 ביולי 2012; אל־ג׳זירה, 5, 6 באוגוסט 2011; אל־חיאת )בירות(,   .44

7 באוגוסט 2011.

אל־ת׳ורה )דמשק(, 28 במרס 2011; סאנא, 27 במרס, 11 באפריל 2011.  .45

סאנא, 16 באפריל 2011; תשרין )דמשק(, 17 באפריל 2011.  .46

סאנא, 5 באוגוסט 2011, 18, 19 ביולי 2012; אל־ג׳זירה, 5, 6 באוגוסט 2011; אל־חיאת )בירות(,   .47
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2011, חזר  בנאומו בפני שרי הממשלה לאחר שאלו נשבעו לו אמונים ב־16 באפריל 
הם  והכלכלה  החברה  בתחומי  היוצאת  הממשלה  כישלונותיה של  ולפיה  תפישתו  על  אסד 
שקיימתי  העממיות  ״בפגישות  המדינה:  רחבי  כל  אל  שהתפשטה  המחאה  בבסיס  שעמדו 
בשבוע שעבר הבחנתי בפער שהחל מתהווה בין מוסדות המדינה ובין האזרחים. יש לגשר 
על פער זה על־ידי כינונם של ערוצי תקשורת בינינו ובין האזרחים״.48 בדבריו אלו התייחס 
אסד לשורה של מפגשים מתוקשרים שקיים עם אנשי דת, נכבדים מקומיים וראשי שבטים 
ממחוזותיה השונים של סוריה ובהם חסכה, אידליב, ַחָמאה, חֹמץ. במפגשים אלו בלט ניסיונו 
של  בתפקיד  השנים  במשך  ששימשו  המדינה  וממוסדות  המפלגתיים  מהמוסדות  להתעלם 
במרכיביה  לגעת  זאת  ותחת  המדינה,  תושבי  ובין  בראשו  והעומד  המשטר  בין  מתווכים 
הבסיסיים של החברה הסורית כמו ראשי משפחות, חמולות ושבטים, תופעה ראויה לציון 

ברפובליקה העממית הסוציאליסטית שביקשה מפלגת הבעת׳ לכונן בסוריה.49 
אלא שלאסד התברר כי הנכבדים, ראשי המשפחות והשבטים שפגש שוב אינם מייצגים 

את הדור הצעיר בסוריה, שמקרבו יצאו המתקוממים נגד משטרו.
לצד כינונה של ממשלה חדשה הודיע אסד ב־19 באפריל 2011 על ביטול חוקי החירום 
הנהוגים במדינה מאז תפסה מפלגת הבעת׳ את השלטון ועל ביטול בית המשפט לעבירות 
ביטחוניות, שריד לאותן שנים. היו אלו צעדים סמליים בעיקרם שנועדו ליצור מצג שווא של 
נכונות להתקדם בדרך הרפורמות. ואולם, לצעדים אלו לא הייתה כל משמעות מעשית שכן 

כוחות הביטחון הוסיפו לאסור את מתנגדי המשטר ולהרוג במפגינים נגדו.50
ונקודתיות  מוגבלות  ובהפגנות  ספורדיים  באירועים  הייתה  הסורי  האביב  של  ראשיתו 
שפרצו בכמה עיירות וערים במדינה, ושבמהלכן לא הושמעה כלל קריאה להפלת משטרו 
של אסד. תחת זאת נשמעו קריאות למען צדק חברתי וחירות. בהפגנות אלו היה כדי למוטט 
את מחסום הפחד מפניו של המשטר בדמשק, כמו גם את דימויה של סוריה כמדינה היציבה 
הכפרי  המרחב  של  התגר  קריאת  בעצם  כי  ספק  כל  אין  במזרח־התיכון.  ביותר  והבטוחה 
הסוני נגד משטר הבעת׳ בדמשק היה כדי ללמד כי בסוריה נפל דבר, אבל בשלב ראשוני זה 
של האירועים לא ניתן היה להעריך עדיין כי מדובר במחאה עממית רחבה ועמוקת שורשים, 

שתקיף ובעיקר תצית את כל רחבי המדינה. 
הגדולות  הביניים בערים  אל מעמדות  דרכה  לא חלחלה בראשית  הכול, המחאה  אחרי 
זו  הייתה  לא  ממילא,  הצד.  מן  בה  צופים  גבם, שנותרו  על  הסורית  המדינה  הנושאים את 
מחאתם של מעמדות אלו. מה שחשוב יותר, מחאה זו עוררה למן הרגע הראשון חשש ואף 
ואפילו  עלווים  וכמובן,  דרוזים  נוצרים,   — בסוריה  המיעוטים  עדות  בני  בקרב  הסתייגות 
הסורית  המהפכה  כי  לציין  חשוב  המיעוטים.  בברית  לדבוק  ברובם  שהוסיפו   — כורדים 
נעדרה בראשיתה, ויש להודות שגם לאורכה, ״תמונת ניצחון״ דוגמת תמונתם של מיליוני 
צעירים מצרים הגודשים את כיכר תחריר בלב קהיר. תמונה זו לימדה למן הרגע הראשון 
לפרוץ המהומות במצרים, כי גורלו של משטר ֻמבארּכ נחרץ וכי נפילתו היא עניין של זמן. 

אל־וטן )דמשק(, 17 באפריל 2011.  .48

סאנא, 26 באפריל, 3, 15 במאי, 11 ביוני, 13 ביולי 2011.  .49

אל־וטן )דמשק(, 20 באפריל 2011.  .50
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ואולם, בסוריה קשה היה להצביע על תמונת ניצחון שכזו, וממילא על אירוע או אף רצף 
של אירועים שעשויים היו לבשר על נקודת מפנה או אף על מעבר משלב אחד של המהפכה 

הסורית למשנהו.
וכך, בניגוד למדינות ערביות אחרות, דוגמת תוניסיה או מצרים, שבהן הוכרעה המערכה 
מיד לאחר שפרצו ההפגנות הראשונות ברחובות הערים הגדולות, ואף בניגוד ללוב או תימן 
שבהן התפשטה האש במהירות ואחזה בכל רחבי המדינה, הרי שבסוריה מדובר היה בתהליך 
איטי ואף הדרגתי, של שקיעה מתמשכת אלי ביצה טובענית של מלחמת אזרחים ואחים. כך 
ומוגבלות,  נקודתיות  זאת  ובכל  לכשלעצמן  משמעותיות  ספונטניות,  הפגנות  אט־אט  הפכו 
להתקוממות עממית נרחבת, וזו הידרדרה למאבק אלים וחסר פשרות בין המשטר למתנגדיו, 

עד שבסופו של דבר מצאו עצמם הסורים נתונים במלחמת אזרחים ואחים עקובה מדם.



 


